
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2021 

 

 

Stimaţi târgumureșeni, 

Fie că vorbim despre administrație locală, fie că mă refer la viața socială sau privată, anul 2021 a fost 

unul dintre cei mai complicați. 2021 ne-a pus la încercare pe fiecare dintre noi, direct proporțional cu 

sarcinile pe care le avem de gestionat, dar ne-a oferit, totodată, posibilitatea de a realiza nu doar la 

nivel local, ci și la nivel național care e gradul de colaborare, de conectivitate interumană, în așa fel 

încât, împreună să putem lua cele mai înțelepte decizii. Nu neg, anul 2021, din prisma funcției și a 

răspunderii pe care o am, mi-a dat și satisfacții profesionale, dar mi-a oferit ocazia și să învăț din 

greșeli. Reiterez faptul că procesele administrative nu sunt unele facile și nici pe departe simpliste. 

Sistemul administrativ nu e perfect, însă e perfectibil și sunt convins că  birocrația poate fi 

simplificată, de îndată ce digitalizarea va deveni din stadiul de documentație și proiect, o măsură 

palpabilă, accesibilă și la îndemâna oricărui cetățean. 

În calitate de viceprimar dar și de consilier local, de la învestirea în funcțiile menționate, am fost 

alături de comunitatea târgumureșeană, zi de zi! Astfel, vă prezint mai jos un succint raport pentru 

funcția de viceprimar, respectiv pentru cea de consilier local, aferent anului 2021. 

Rezumând activitatea de consilier local, al fracției UDMR, din cadrul legislativului târgumureșean, pot 

să afirm că am luat parte la toate ședințele Consiliului local Târgu Mureș, fie ele ordinare, 

extraordinare sau de îndată, în anul 2021, fiind aprobate de către Consiliul local un număr de 427 de 

hotărâri de Consiliu. În decursul anului, am inițiat alături de colegii mei, un număr de 3 materiale, 

care au devenit ulterior HCL-uri, după cum urmează: 

✓ Hotărârea nr. 2/ 21.01.2021 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a  Acționarilor a S.C. 

Companiei Aquaserv S.A. de către consiliul de administrație al companiei   și mandatarea 

reprezentantului municipiului Târgu Mureș; 

✓ Hotărârea nr. 37/28.01.2021 privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și 

administrare a taxei speciale de salubrizare, pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021, în Municipiul 

Târgu Mureș, aprobat prin H.C.L. nr 249 din 17 decembrie 2020; 

✓ Hotărârea nr. 182/ 27.05.2021  privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes 

local pentru susţinerea familiilor cu minim trei copii și cu domiciliul în Municipiul Târgu Mureș, prin 

înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Târgu Mureș. 

 

Pe lângă atribuțiile îndeplinite în calitate de viceprimar, respectiv înlocuitor de drept al primarului, în 

lipsa acestuia, dar și pe lângă cele de consilier local, mai fac parte din următoarele comisii: 

 

- Comitetul Local pentru Situații de Urgență – vicepreședinte; 

- Comisia de negociere care să analizeze oportunitatea încheierii unui contract de închiriere a unor 

încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice, nr. 1 ”Sf. Ioan Botezătorul”, în vederea utilizării 

acestora de către Liceul Teologic Romano-Catolic II ”Rakoczi Ferencz”; 



- Comisia de soluționare a unor cereri de modificare/completare a profilului de activitate a unor 

spații închiriate de la SC Locativ SA și a unor măsuri de reglementare a dreptului de dispoziție asupra 

unor imobile din gestiunea SC Locativ SA – președinte; 

- Comisia pentru recepția la terminarea lucrărilor la obiectivele de investiții și la lucrările de reparații 

din programul ACASM – președinte (membru înlocuitor); 

-  Comisia de constatare și evaluare a pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice 

periculoase; 

- Comisia de negociere în vederea stabilirii cuantumului lunar al chiriei prin contract de închiriere a 

unor încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice ”Sf. Ioan Botezătorul„, Piața Trandafirilor nr.61, 

în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano-Catolic II ”Rakoczi Ferencz”; 

- Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului Local 

Municipal Târgu Mureș – președinte, în lipsa primarului; 

- Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură; 

- Comisia de specialitate pentru repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuințe; 

- Comisia de negociere a prețurilor imobilelor ce se achiziționează de către Municipiul Târgu Mureș; 

- Mandatat să voteze ajustarea prețurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare epurare pe aria de 

operare a SC Aquaserv; 

- Membru curator și vicepreședinte al Fundației Social Umanitar NOVUM FORUM din municipiul 

Târgu Mureș; 

- Comisia de evaluarea a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Unității 

Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș. 

 

 În calitate de viceprimar, am ținut cont de restricțiile impuse și de normele epidemiologice, dar am 

considerat oportun ca audiențele cu cetățenii să se desfășoare în cabinetul meu, după un program 

prestabilit, dar și ori de câte ori a fost nevoie. Aproape 100 de târgumureșeni mi-au trecut pragul în 

cursul anului, iar dintre problemele discutate cu aceștia, amintesc: diferite solicitări în legătură cu 

serviciul locativ (alocări/schimburi de locuințe), aspecte ce țin de serviciul de autorizari economice, 

identificarea unor soluții pe linia de salubritate, de transport local, resurse umane, infrastructură 

etc.. 

În primul semestru al lui 2021 am avut onoarea de a discuta despre posibilitățile de dezvoltare ale 

orașului nostru, respectiv despre utilizarea eficientă a fondurilor UE cu doamna Hegedüs Csilla, 

secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene. 

 

 

 



Deși bugetul local al anului 2021 a fost adoptat doar în data de 16 aprilie, am reușit, alături de 

Executiv dar și de colegii mei, consilieri ai UDMR, să conturăm un buget în care interesul 

târgumureșenilor a fost pe locul I: 

 

✓ Sănătatea târgumureșenilor; 

✓ Transport public modernizat; 

✓ Demararea procedurilor pentru construcția noilor creșe; 

✓ Oraș sigur; 

✓ Zone de agrement ofertante; 

✓ Bilingvism în Târgu Mureș. 

 

Activitatea mea s-a axat mai mult pe următoarele domenii:  

I. CENTRELE DE VACCINARE. SĂNĂTATEA, CONTEAZĂ! 

De la începutul anului 2021, am alocat o mare parte din activitatea de zi cu zi, coordonării centrelor 

de vaccinare deschise pe raza Municipiului Târgu Mureș. Astfel, în colaborare cu Instituția Prefectului 

Județului Mureș dar și cu Direcția de Sănătate Publică Mureș, cu sprijinul colegilor din cadrul 

Direcției Școli am asigurat buna funcționare a centrelor, unde zeci de mii de cetățeni au beneficiat de 

vaccinare, în vederea stopării răspândirii virusului SARS-Cov2. 

 

La Târgu Mureș au funcționat 3 centre de vaccinare s-au administrat 122.852 de vaccinuri.  

Sala de sport a gimnaziului Tudor Vladimirescu - 54.070 vaccinuri 

Casa de cultură Mihai Eminescu -  55.227 vaccinări 

Casa de oaspeți a primăriei - 13.559 vaccinuri administrate 

Pentru a mobiliza locuitori orașului să se vaccineze, am realizat și o campanie de comunicare intensă. 

 

 

II. DIRECȚIA ARHITECT ȘEF - SERVICIUL URBANISM  

Având în vedere faptul că, clădirea primăriei este supraaglomerată încercăm să găsim soluții pentru 

o cât mai eficientă deservire a populației. S-a avut în vedere relocarea Direcției Fiscale Locale. Am 

identificat o clădire de pe strada Gheorghe Doja nr. .. în acest sens am purtat mai multe discuții cu 

proprietarii, respectiv am efectuat mai multe vizite de lucru la fața locului. Așteptăm actualizarea 

C.F. 

 

 



III. DIRECȚIA ACTIVITĂȚI SOCIAL - CULTURALE, PATRIMONIALE ȘI COMERCIALE  

SERVICIUL ACTIVITĂȚI CULTURALE, SPORTIVE, TINERET ȘI LOCATIV 

 

Am organizat o dezbatere cu agenții economici care își desfășoară activitatea pe Platoul Cornești 

pentru a găsi modalități de eficientizare a activității pentru a oferi servicii de calitate vizitatorilor. 

Am avut întrevederi cu agenții economici de la Complexul de Agrement Mureșul. Pentru a pregăti 

procesul de modernizare și eficientizare a serviciilor oferite de Weekend este nevoie de o bună 

colaborarea cu toți cei care își desfăsoară activități în incinta complexului.  

Am participat la ședințe de lucru în care s-a dezbătut simplificarea și eficientizarea proceduri de 

obținere a avizelor și autirizațiilor de funcționare 

Am fost prezent la 3 ședințe cu Asociațiile de locatari și am discutat despre problemele cu care s-au 

confruntat. Încercăm să găsim modalități de soluționare a acestora.  

Am organizat o dezbatere publica pe proiecte culturale. După mai multe întâlniri avute cu 

reprezentanții ong-urilor, am format un grup de lucru alcătuit atât din funcționari publici cât și 

reprezentanți ai societății civile. Având în vedere faptul că s-a alocat o sumă mult mai mare decât în 

anii precedenți, 3.538.033,23 RON, au fost depuse 77 de proiecte, din care 65 au primit finanțare de 

la municipalitate.  

În pofida faptului că eram condiționați de condițiile de pandemie, am organizat și dus la bun sfârșit 

evenimentele din cadrul Zilelor Târgumureșene și cursa în sezonul estival la Platoul Cornești,.  

 

 

IV. CREȘELE DIN ORAȘ. PRIORITATE! 

Încă de la începutul mandatului, am inițiat discuții atât cu reprezentanții conducerii creșelor din 

municipiu, cât și la nivel înalt cu ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, domnul 

Cseke Attila. 

Pentru a suplimenta locurile din creșe, în prezent sunt în curs de construcție două creșe, iar o altă 

clădire pe strada Apaductului, care va avea 87 de locuri. Acesta va fi finanțat parțial prin fonduri UE, 

parțial de la bugetul de stat și în cea mai mare parte de la bugetul local. Costul total va depăși 

12.100.000 lei.  

O altă clădire: o grădiniță în zona rezidențială Belvedere. Acesta va avea 150 de locuri: 60 la creșă și 

90 la grădiniță. Bugetul total este de peste 16 milioane 200 de mii de lei. Pentru ambele au fost 

semnate contracte de pregătire a proiectelor tehnice. În cazul primului contract proiectantul are la 

dispoziție 5, în cazul celuilalt 6 luni pentru a le finaliza. Lucrările de construcție ar trebui să fie 

încheiate până în decembrie 2023.     

 

 

  

 



V. TRANSPORT LOCAL LA STANDARDE EUROPENE 

Un oraș prietenos cu proprii-i cetățeni, cu turiștii, cu mediul economic este un oraș dezvoltat! După 

zeci de ani de așteptări, la finele anului 2021, primele 20 de autobuze diesel noi, finanțate din surse 

proprii, erau deja în drum spre Târgu Mureș!  

 

În decursul anului, alături de colegii din Primăriei dar și de conducerea Transport Local am avut 

numeroase întâlniri și discuții, s-a montat în fiecare stație programul autobuzelor care circulă prin 

zonele respective, am avut chiar o deplasare la Budapesta în vederea optimizării transportului local. 

 

Am încheiat contractele pentru achiziția autobuzelor diesel (41 bucăți), electrice de 12 metri lungime 

(32 de bucăți), electrice de 10 metri lungime (15 bucăți), de propulsie hibridă (38 de bucăți). În 

același timp avem în derulare proiectul „Modernizarea transportului public de călători al 

Municipiului Târgu Mureș”, care vizează eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor 

de călătorie și a consumului de combustibil, prin modernizarea a 137 de stații de autobuz și 3 capete 

de linie, montare de sisteme GPS pe autobuze și realizare centru de comandă și de control 

(dispecerat), precum și crearea unui sistem de e-ticketing.   

 

Prin proiectul „Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș” implementăm un 

sistem inteligent al managementului de trafic în municipiul Târgu Mureș în vederea creșterii 

atractivității acestuia în detrimentul autoturismelor personale și reducerea emisiilor de carbon de 

echivalent CO2 din transport în Municipiul Târgu Mureș. 

 

Totodată prin proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public 

local pe zona Vest-Centru a Municipiului Tîrgu Mureș” ne-am asumat să reducem emisiile de CO2 în 

zona ce face obiectul investiției cu 4.61% ca urmare a reducerii utilizării autoturismelor prin 

realizarea măsurilor destinate încurajării utilizării mijloacelor de transport alternative, creșterea 

numărului de utilizatori ai transportului în comun în Municipiul Târgu Mureș cu 15.24%, dezvoltarea 

sistemului de transport velo prin realizarea a 1992 mp de piste de biciclete, creșterea gradului de 

siguranță și accesibilitate pentru pietoni prin modernizarea a 13986 mp de spațiu pietonal, 

îmbunătățirea spațiului urban prin amenajarea a 2176 mp de spații verzi în aliniament. 

 

Militez pentru mijloace de transport sigure, care să le ofere copiilor noștri tot confortul pe care îl 

merită. Ba mai mult, am implementat în 2021 un program pilot ce vizează suplimentarea a patru 

dintre cele mai frecventate rute de transport în comun, cu autobuze destinate exclusiv elevilor. 

 

 

VI. TÂRGU MUREȘUL, ORAȘ SIGUR! 

La pas prin Târgu Mureș! O parte a activității am desfășurat-o în afara biroului, alături de inspectorii 

de teren de la Direcția Poliția Locală. Din birou lucrurile se percep, de multe ori, superficial. Am 



încercat, așadar să identificăm soluții optime pentru siguranța cetățenilor. Cu responsabilitate și 

seriozitate, tratăm fiecare sugestie din partea târgumureșenilor, fie că ni s-au semnalat probleme 

privind depozitarea ilegală a deșeurilor, apariția unor cerșetori, a animalelor fără stăpân sau a 

mașinilor abandonate sau parcate în zone interzise. Totodată, în decursul anului, am depus eforturi 

pentru reorganizarea Direcției Poliției Locale și astfel, eficientizarea acesteia. (HCL 310 din 

30/09/2021 privind aprobarea reorganizării Direcției Poliția Locală din structura organizatorică a 

Municipiului Târgu Mureş în Direcţia Poliția Locală, ca instituție publică de interes local cu 

personalitate juridică). 

 

 VII. COMPLEXUL ”WEEK-END” și GRĂDINA ZOOLOGICĂ  

 

Cele mai importante zone de agrement din Transilvania. 

O importanță majoră am acordat și zonelor de agrement din municipiu, iar în cadrul Complexului de 

Agrement și Sport ”Mureșul” – Weekend am avut întâlniri atât cu managementul Complexului în 

vederea reconstrucției balonului cu aer presostatic, cât și cu agenții economici care desfășoară 

activități economice pe raza Weekendului. Consider că discuțiile avute au fost constructive, iar 

rezultatele bune nu au întârziat să apară. Balonul a fost redat târgumureșenilor, în decursul anului a 

fost gazda antrenamentelor sportivilor, dar și a diferitelor competiții.  

 

Deși sezonul estival 2021 a fost unul sub auspiciile restricțiilor pandemiei, colegii responsabili au 

menținut zonele de agrement în stare bună de funcționare pentru petrecerea timpului liber. 

Totodată, am inițiat, alături de colegii din executiv, consultări asupra eficientizării activității Grădinii 

Zoologice din Târgu Mureș, iar în luna septembrie 2021, s-a votat reorganizarea acestei instituții. 

(HCL nr. 311 din 30/09/2021 privind reorganizarea Serviciului public Administrația Grădinii Zoologice 

și a Serviciului Administrarea Platoului Cornești din cadrul Municipiului Târgu Mureș și înființarea 

Serviciului public Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești – instituție publică de 

interes local cu personalitate juridică,în subordinea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș, 

modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei ,a numărului de 

personal și a statului de funcții ------ modificat prin HCL 1 din 10.01.2022). 

 

VIII. COMUNICARE  

Am demarat procedura de realizare a 4 pagini web: unul pentru Serviciul Public al Creșelor, unul 

pentru Poliția Locală și unul pentru Direcția Școli, respectiv platforma pentru proiectul de bugetare 

participativă.  

Am condus și coordonat realizarea identității vizuale a primăriei.  

 

Am convingerea că prin implicare, deschidere și comunicare, identificăm cele mai bune soluții pentru 

dezvoltarea orașului. Doresc să le mulțumesc colegilor mei pentru seriozitate, tuturor consilierilor 

locali, Executivului Primăriei Târgu Mureș, colaboratorilor și nu în ultimul rând, dumneavoastră, 

stimați târgumureșeni, pentru sprijinul și rezultatele pe care, împreună le-am avut în decursul anului 

2021. 



Materialele de interes public, comunicate în decursul anului 2021, in extenso, pot fi vizualizate 

online, pe pagina mea de socializare: https://bit.ly/3KJspoL 

Vă mulțumesc! 

Portik Vilmos László – consilier local și viceprimar al Municipiului Târgu Mureș 


